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MÖTEN, MARMELAD OCH MÖJLIGHETER
ej och välkommen till
vårens nyhetsbrev
från oss på Forsåker!
I detta nummer kan du bland
annat läsa om de veckovisa
möten som sker i vår källare,
vår alldeles egen marmelad och
dina möjligheter att påverka
den framtida stadsdelen vid
kommande samråd.
På återhörande!
.

ÄNTLIGEN

VÅ R !

FORSÅKER NU OCH DÅ.
MÖTEN I ARKIVET.

Gamla fönster står lutade mot en
tegelfasad. På marken bredvid ligger
enorma plåtbokstäver som en gång var
monterade på ett fabrikstak. Det doftar
svagt från gamla maskiner. Från en
öppen port sprider sig ett varmt ljus.
Avlägsna röster hörs inifrån lokalen.
Trots att det gått över tio år sedan
pappersbruket gick i graven lever det
vidare i högsta grad. Åtminstone en gång
i veckan, då ett tiotal gamla bruksarbetare träffas i arkivet för att återuppleva
gamla minnen tillsammans.

ANNO

1763

Här, i en källarlokal mitt i Forsåker,
ligger arkivet där det mesta från
pappersbruket finns dokumenterat.
Väggarna pryds av målningar med
koppling till pappersindustrin, svartvita
fotografier från Kvarnbyn och porträtt
av tongivande personer ur dåvarande
ledningen. En dag i veckan samlas
här ett tiotal personer som alla varit
verksamma på bruket. De går igenom
arkiverat material, återberättar
gamla historier eller diskuterar aktuella
ämnen. Och så har de gjort de senaste
tio åren. För en utomstående är det
ofattbart att så mycket värdefullt material har bevarats, och fortfarande är till
glädje för många människor.

Bland annat får vi veta att många Mölndalsbor har varit på besök i arkivet för
att hitta ledtrådar i sin släktforskning.
Och att man har mötesprotokoll från
februari 1751 i sin samling. Vi får också
höra historier om hur de anställda
putsade maskinerna lite extra när förmannen skulle komma på besök. Eller
om hur färgen på Mölndalsån avslöjade
vilken typ av papper som tillverkades
för dagen. Anekdoterna verkar aldrig
vilja ta slut och man kan onekligen säga
att Forsåker är en plats med en fascinerande historia. Något som kommer att
ligga till grund för utvecklingen av den
framtida stadsdelen, där gammalt möter
nytt i tydliga kontraster.

DET ÄR VI SOM BYGGER FORSÅKER

Utvecklingen av Forsåker styrs av MölnDala Fastighets AB och Mölndals Stad. Dessa ingår i ett konsortium
tillsammans med byggbolagen Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam.
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Hallå där…
…Malin Björnhäll, arkivarie på
Mölndala Fastighets AB.
Vad gör en arkivarie?
En arkivarie arbetar med information.
Vår uppgift är att bevara, vårda och
tillgängliggöra handlingar. Vi ser till
att äldre handlingar är sökbara och
tillgängliga för allmänhet och i forskningssyfte samt att den information som
skapas i nuet bevaras för framtida behov.
En viktig del av arbetet är att se till att
offentlighetsprincipen efterlevs.
Hur mycket material finns
bevarat från brukstiden?
Jag skulle uppskatta det till åtminstone
50 hyllmeter med material. Här finns
allt från kartor, fotografier och
personalkort till beställningslistor.
Ett fantastiskt material!
Vilka är det som har tillgång
till arkivet?
Arkivet är tillgängligt för alla som vill
söka information, men man måste boka

tid eftersom det inte är bemannat på
daglig basis.
Hur kommer Forsåkers historia att
avspeglas i den nya stadsdelen?
Området har en historia som sträcker
sig ända tillbaka till 1600-talet, där
pappersindustrin varit dominerande de
senaste 300 åren. Forsen spelade då en

viktig roll som kraftkälla till industrin.
I den nya stadsdelen kommer forsen
tydligt att lyftas fram igen; det finns
bland annat planer på att bygga om det
gamla kraftverket så att det kan försörja
den nya stadsdelen med hushållsel. Flera
av de gamla industribyggnaderna mitt
i Forsåker kommer också att rustas upp
och fyllas med nytt innehåll.

HUR SMAKAR FORSÅKER?

Till hösten kommer du att kunna ta en tugga
av Forsåker på frukostmackan. Våra vänner
på Gunnebo Slott och Trädgårdar kommer
nämligen att plocka äpplen från området och
koka marmelad på dem.

DET ÄR VI SOM BYGGER FORSÅKER

Utvecklingen av Forsåker styrs av MölnDala Fastighets AB och Mölndals Stad. Dessa ingår i ett konsortium
tillsammans med byggbolagen Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam.

FÖR MER INFO
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